
93/
42/
EEC

Health
Canada

NOVINKA

zepter.cz
bioptron.cz

zz z

Hojení ran Tlumení bolesti Dermatologie Sportovní 
lékařství

Anti-Aging Pediatrie Sezónní afektivní 
porucha

Polarizované 
světlo

Hyperpolarizované 
světlo

Polychromatické 
světlo

Nekoherentní 
světlo

Světlo s nízkou 
energetickou 

hustotou

Vyrobený ve 
Švýcarsku

Patentovaný Klinicky 
testovaný

Medicínsky 
certifikovaný

5letá záruka Nízká spotřeba 
& ekologický

Tichý provoz

Skleněný disk

Balení

Tišší o cca 41 %.
Při nastavování dbejte na:
1. zahřátí 2 min.
2. vzdálenost od zařízení 30 cm

Nově přidaný skleněný ochranný disk omezuje přístup  
k žárovce a současně poskytuje UV ochranu.

Pevné a nárazuvzdorné balení.



Účinky světla

Výměna filtru

Použití po celém světě

Uživatelsky přívětivý

Software V03.06

Chladicí systém

Přístroj světelné terapie Bioptron je klinicky testovaný, schválený a certifi-
kovaný. Je určený k ošetření a léčbě:
-  dermatologických onemocnění a kožních problémů
- sportovních zranění
- sezónní afektivní poruchy (SAD)
- v pediatrii
- při tišení bolesti
- při hojení ran
- v anti-agingu
Inovovaná geometrická struktura světelného zdroje zajišťuje optimalizo-
vané nastavení pro špičkovou kvalitu světla. Oproti předchozímu modelu 
přináší snížení spotřeby energie o cca 27 % na 82 W.
Díky novému robustnímu „systému uchycení“ je světlo odolnější proti nára-
zům, což snižuje počet intervalů kalibrace světla a prodlužuje interval údržby.
Pro  optimalizaci povrchového odrazu a pro následné zvýšení účinnosti 
světla se používají vysoce kvalitní zrcadlově leštěné kovové slitiny.

Uživatelé si nyní mohou optimalizovat léčbu hyperpolarizovaným světlem 
Bioptron díky snadné výměně filtru.

5 W, o 120 % účinnější než předchozí model B2
100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz

Přístroj lze nyní používat bez podlahového stojanu, což usnadňuje použití 
i v omezeném prostoru. 
Zároveň je Bioptron B2 nadále kompatibilní se stávajícím podlahovým 
stojanem.

Zcela nový software přináší následující výhody:
•  Kontrola přehřátí systému a jeho monitorování - přístroj se vypne 

automaticky, pokud vnitřní teplota dosáhne 75 °C
•  Snadná obsluha
•  Uživatelsky přívětivý a osvětlený interaktivní displej 
•  Režim spánku a pohotovostní režim
•  Vylepšená ergonomie - pro snadnější ovládání je napájecí kabel na 

opačné straně ovládacího panelu 

Inovativní chladicí systém s vylepšenou kinetikou proudění vzduchu 
umožňuje výrazně delší jednorázové použití přístroje a prodlužuje jeho 
využitelnost.
Díky vylepšenému designu se až 5krát prodlužuje průměrná životnost 
světelného zdroje. Dvojitá tepelná izolace pro dlouhou životnost celého 
přístroje.

BIOPTRON B2
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Bezpečnost

Přístroj třídy IIa splňuje nejnovější, nejpřísnější technické normy pro 
bezpečnost a funkčnost zdravotnických elektrických zařízení IEC 60601.


